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RESUMO 

 
 
A gravidez na adolescência é uma situação atualmente tratada com atenção pelas 

autoridades governamentais devido a sua importância biopsicossocial e econômica. 

Esse segmento populacional encontra-se exposto, além da gravidez na 

adolescência e as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ao uso de drogas, 

acidentes e diferentes formas de violência.  Na Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Gabriel 04 é alto o índice de gravidez na adolescência, evidenciando ineficácia das 

ações de planejamento familiar, ocorrendo em 20% das gestantes cadastradas na 

UBS. O objetivo deste projeto é elaborar uma intervenção educativa para reduzir os 

elevados índices de gravidez na adolescência na Unidade Básica de Saúde. O 

projeto compreende o período de junho 2017 a fevereiro 2018. As ações propostas 

para a realização das atividades ocorrerão com a frequência de uma vez por 

semana e serão organizadas em pequenos grupos de usuários, a fim de promover 

maior interação entre eles. Com a implementação desse estudo espera-se melhorar 

o nível de conhecimento sobre o planejamento reprodutivo dos adolescentes da área 

de abrangência, com a finalidade de diminuir o número de gestações indesejadas. 

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Gravidez na Adolescência. 

Planejamento Familiar.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 

  
 
 
Pregnancy in adolescence is a situation currently treated with more attention by 

governmental authorities due to its importance biopsychosocial and economic. This 

segment of the population is more exposed beyond the pregnancy in adolescence, 

as the Sexually Transmissible Infections - IST, the use of drugs, accidents and 

various forms of violence. In the Basic Health Unit (BHU) Gabriel 04 there is a high 

rate of pregnancy in adolescence, showing ineffectiveness of the actions of family 

planning, occurring in 20% of pregnant women enrolled in the UBS. The goal of this 

project is to develop an educational intervention to reduce the high levels of teenage 

pregnancy in the Basic Health Unit. The project comprises the period from June 

2017- February 2018. The actions proposed for the realization of the activities 

presented a frequency of 1 time per week and will be organized in small groups of 

users, in order to promote greater interaction between them. With the implementation 

of this study hopes to improve the level of knowledge about the reproductive planning 

of adolescents in the area of abrangencia, with the purpose of reducing the number 

of unwanted pregnancies. 

Keywords: Family health estrategic, Pregnancy in adolescence, Family planning.   
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município. 

            Penedo é uma cidade que constitui um patrimônio histórico e artístico-

cultural de grande valor, por suas antigas igrejas e monumentos, foi um dos três 

focos do povoamento do território alagoano, juntamente com Porto Calvo e o 

Alagoas do Norte e do Sul. Fica situado às margens do hoje rio São Francisco. 

Em 1545 Duarte Coelho Pereira, primeiro donatário da capitania de Pernambuco 

deu início ao povoamento da cidade.  Em 1636 foi elevada à condição de vila e 

durante oito anos foi ocupada pelos holandeses que construíram o forte Maurício 

de Nassau. Foi elevado à categoria de cidade pela Lei Provençal nº 3 de 18 de 

abril de 1842, conservando o título de “mui nobre e sempre leal,” que recebeu 

pelo decreto de sua criação. (IBGE 2017). Possui uma população de 64 292, a 

grande concentração da população esta na área urbana com 13 846 hab. na 

zona rural e 44 276 habitantes om uma área de 689 875 km2, altitude de 15 

metros e uma temperatura média de 26º. O destaque hidrográfico é o rio São 

Francisco, chamado também rio da unidade nacional, que margeia o município, e 

forma várias ilhas, algumas fixas e outras sazonais. Tem grande importância 

para a pesca e para a lavoura. (IBGE, 2017) 

          O cultivo da cana de açúcar é uma das atividades de agricultura 

predominante, por causa da localização de duas usinas de álcool e açúcar na 

região. Também são cultivados arroz, mandioca, milho, feijão, coco e maracujá e 

algumas culturas de subsistência como inhame e milho. A pecuária também 

existe como atividade e a pesca. O comércio é bastante diversificado nele 

encontram-se lojas com produtos variados, revendedores de automóveis, 

supermercados, etc. O setor industrial esta resumido a pequenas empresas e 

pequenas fábricas. (IBGE , 2017) 
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População do município: 64.292 habitantes (IBGE, 2017)  

Quadro 1- Características demográficas do município de Penedo  

População estimada 2016 64.292 

População 2010 60.378 

Área da unidade territorial (km²) 689,865 

Densidade demográfica (hab/km²) 87,61 

Código do Município 2706703 

Gentílico Penedense 

 

           O percentual de alfabetização segundo censo do IBGE realizado no ano 2016 

foi de 65.9% pessoas sendo 34,08% não alfabetizados. Quanto ao saneamento 

básico existem 16.355 domicílios particulares permanentes, dos quais 15.095 

(92,29%) possuem banheiro ou sanitário e destes, apenas 1.904 (11,64%) possuem 

banheiro e esgotamento sanitário via rede geral. Cerca de 15.257 (93,28%) são 

abastecidos pela rede geral de água, enquanto que 616 (3,76%) são abastecidos 

por poço ou nascente e 489 utilizam outras formas de abastecimento (2,98%). 

Apenas 14.181 (86,70%) domicílios são atendidos pela coleta de lixo, evidenciando 

a existência de uma fonte de sérios problemas ambientais e de saúde pública para a 

população. (SIAB – Penedo/2016). 

            Possui uma grande riqueza cultural, as festividades duram o ano inteiro, 

Festa do Bom Jesus dos Navegantes, Festival de Tradições populares, aniversário 

da cidade, Circuito de Jeep, São Joao, Circuito de Motovelocidade, Penedo Festa, 

entre outras. 

1.2 Aspectos da comunidade Santa Luzia (área de atuação da ESF) 

            Santa Luzia é uma comunidade de cerca de 6.700 habitantes, localizada na 

parte urbana de Penedo. É elevado  o número de desempregados e subempregados 

na população. A população empregada vive do trabalho nas empresas que tem o 

município.  Grande parte da população vive da pesca e agricultura, tendo o cultivo 
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da cana de açúcar como predominância. Também são cultivados arroz, milho e 

outros. Apresentam um baixo nível educacional e cultural; as condições de vida 

precárias devido a grande taxa de desemprego, propiciando aumento da pobreza. 

         O analfabetismo é elevado, sobretudo entre os maiores de 40 anos, assim 

como a evasão escolar entre menores de 14 anos. A estrutura de saneamento 

básico na comunidade tem deficiências, principalmente no que se refere ao 

esgotamento sanitário e à coleta de lixo. Além disso, parte da comunidade vive em 

moradias com condições bastante precárias.  

         Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido algum investimento 

público (escola, centro de saúde, creche, etc.). Existem várias iniciativas de trabalho 

na comunidade por parte da Igreja e ONGs. A população conserva hábitos e 

costumes e gosta de comemorar as festas religiosas, em particular as festas juninas 

e a festa de Bom Jesus dos Navegantes. Em Santa Luzia, trabalham duas Equipes 

de Saúde da Família – Equipe Gabriel 04, Equipe Gabriel 05 e duas Equipes de 

Saúde Bucal. 

             

1.3 O sistema municipal de saúde 

           O Conselho Municipal de Saúde foi criado através da Lei Municipal número 

1018 de 1995. Sua composição é formada por 32 membros; 25% de representações 

de profissionais de saúde e 50% de representações de usuários da saúde. 

          O Fundo Municipal de Saúde foi criado pela lei municipal de nº 1018 de 1995. 

Todos os recursos financeiros direcionados para a saúde no município são alocados 

e operacionalizados por ele.  A gerencia é feita pelo Secretário Municipal de Saúde. 

O município de Penedo utiliza-se do SIOPS para o acompanhamento das receitas e 

despesas realizadas com o setor saúde. 
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Quadro 2     Total de repasses de Recursos por bloco 

Bloco Valor Total 

Assistência Farmacêutica R$ 487.478.05 

Atenção Básica R$ 6 280 273.96 

Investimento R$2 364 077, 00 

Media e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar 

R$ 18.663.425,11 

Vigilância em Saúde. R$ 777.208,71 

Total Geral R$ 28.572. 462, 83 

Fonte:SIOPS 

Quadro 3     Fundo Municipal de Saúde 

Entidade CNPJ 

Fundo Municipal de Saúde. 11.286.018/0001-18 

Valor Total 27.541.899,71 

Fonte:SIOPS 

 

Secretaria Municipal de saúde: Representantes 

Secretário Municipal de saúde,   

Coordenador da Atenção Básica,  

Coordenador de Saúde Bucal 

      A secretaria de saúde, junto aos demais profissionais empreende diversas 

estratégias para a organização do processo de trabalho. Proporciona a capacitação 

em temas como atenção ao pré-natal, saúde das crianças, doenças potencialmente 

transmissíveis como Hanseníase e Tuberculoses importantes em nosso dia a dia. 
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Estratégia de Saúde da Família.  

      A Estratégia Saúde da Família do município foi implantada em 1998. 

Funcionando em 20 unidades básicas de saúde que são distribuídas por todo o 

território do município, sendo 14 urbanas e 06 rurais, conta ainda com 2 NASF 

(Núcleo de Apoio de Saúde da Família) de modo que a população possa ser 

atendida sem um grande deslocamento da sua micro área. Sendo referência para 

consultas e exames de média complexidade, atendimento de urgência e 

emergência, e cuidado hospitalar.  

Redes de serviços: 

 Atenção primaria: 20 Unidades de Saúde da Família, 06 na zona rural e 14 

zona urbana. 

 Atenção Especializada: Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Angiologia e outras. 

 Atenção de Urgência e Emergência: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

 Atenção Hospitalar: Hospital Regional, Casa de Maternidade e Casa de 

Pediatria. 

 Apoio Diagnóstico: Contamos com um Centro Diagnóstico com serviços de 

mamografia, radiologia, e eletrocardiograma. 

 Assistência Farmacêutica: Uma Farmácia Central e uma em cada unidade de 

saúde da família. 

 Consórcio de Saúde: Consórcio Intermunicipal de saúde - CONISUL 

 Modelo de Atenção: Estratégia de Saúde da Família, na atenção primaria. 

 

Em quanto contra referência não existe nenhuma, sendo uma dificuldade grave em 

nosso município.  

Redes de Média e Alta Complexidade: 

Redes de Média:   01 UPA 

                              01 Hospital Municipal 
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                               01 Casa de Maternidade  

                               01 Casa do Pediatria  

 Redes de Alta Complexidade: Se encaminha para Maceió (capital do Estado 

Alagoas) e o município de Arapiraca, localizando-se a mais de uma hora do 

município Penedo.  

1.4 A Unidade Básica de Saúde. 

           A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Equipe Gabriel, foi inaugurada o 14 /2 

/1996, há 21 anos e reinaugurada o 03/07/2012. Está situada na Rua Nova a 

principal da comunidade Santa Luzia. Encontra-se bem conservada. Sua área pode 

ser considerada inadequada devido à demanda e a população atendida (3.414 

pessoas), embora o espaço físico seja muito bem aproveitado. 

           A área destinada à recepção é pequena, razão pela qual, nos horários de 

pico de atendimento (manhã), cria-se certo tumulto na Unidade. Isso dificulta o 

atendimento e é motivo de insatisfação de usuários e profissionais de saúde. Não 

existe espaço nem cadeiras para todos, e muita gente tem que aguardar o 

atendimento em pé. A consulta médica e da enfermeira não contam com espaço 

suficiente para uma melhor qualidade dos atendimentos. Essa situação sempre é 

lembrada nas discussões sobre humanização do atendimento. Não existe sala de 

reuniões, razão pela qual a equipe utiliza o consultório médico  e da enfermeira, 

espaço pequeno. As reuniões com a comunidade (os grupos operativos, por 

exemplo) são realizadas no salão de espera dos pacientes o qual não cumpre as 

características adequadas. 

            A Unidade, atualmente, está bem equipada e conta com os recursos 

adequados para o trabalho da equipe, glicômetro para medições de glicose, 

nebulizador para terapias respiratórias, instrumental cirúrgico para pequenas 

cirurgias e curativo o que diminuem as consultas nos serviços de urgência e 

emergência. Contamos também com mesa ginecológica para a realização da 

citologia.   A quantidade dos medicamentos do quadro básico constituiu-se em foco 

de tensão relevante entre a Equipe de Saúde, a coordenação da ESF e o gestor 

municipal de saúde. 
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1.5 A Equipe da Estratégia de Saúde da Família – ESF 

          A equipe de saúde está constituída por um médico, uma enfermeira, dois 

técnicos de enfermagem, uma equipe de saúde bucal, cirurgião dentista e auxiliar de 

cirurgião dentista, sete agentes comunitários de saúde, um profissional 

administrativo e da farmácia. 

          Na área de abrangência da UBS Gabriel 04, existem cerca de 3414 

habitantes, divididos em 862 famílias. O nível de alfabetização é 69,4% (IBGE, 

2010), demonstrando uma carência educacional na região, principalmente na 

população adulta, fato que se estende por todo o território alagoano. 

Na Tabela 1 apresenta-se a distribuição da população por sexo para uma melhor 

visualização da atuação da equipe. 
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Tabela 1 - População segundo Faixa Etária e Sexo na área de Abrangência da 

UBS Gabriel 04. Penedo, 2017. 

FAIXA ETÁRIA MASCULINA FEMININA TOTAL 

0-1 ANO 5 11 16 

1-4 ANOS 101 90 191 

5-14 ANOS 294 289 583 

15-19 ANOS 153 155 308 

20-29 ANOS 239 300 539 

30-39 ANOS 229 284 513 

40-49 ANOS 186 234 420 

50-59 ANOS 171 221 392 

60-69 ANOS 113 146 259 

70-79 ANOS 53 62 115 

80 ANOS E MAIS 38 40 78 

TOTAL 1582 1832 3414 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). 2017 

 

         A UBS Gabriel 04, é responsável por uma grande área, divididas em 7 micro 

áreas. A unidade é equipada com computador e um funcionário exclusivo para 

marcação de consultas especializadas disponíveis no município, algumas 

concentradas no ambulatório municipal: Centro de Especialidades de Penedo 

(CESPE) e outras em instituições conveniadas, e de exames complementares 

através do sistema tecnológico unificado, o que diminui o deslocamento deste 

paciente. A marcação de alguns exames e especialistas que não constam no 

município, ainda está centralizada na Secretaria Municipal de Saúde, onde o 

paciente deve ir para providenciar a marcação.  

         Contamos com o apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), que 



17 
 

 

fica a cerca de 2 km de distância da unidade, além de um Centro de Assistência 

Psicossocial (CAPS), porém ainda temos dificuldade de manter uma integração 

entre os setores. Isto ocorre devido ao não recebimento da contra referência da 

maioria dos profissionais destes órgãos o que nos leva a recorrer às informações, 

por vezes incompletas, dos próprios pacientes, problema que poderia ser 

solucionado com um sistema computadorizado e integrado de prontuários 

multidisciplinares. Para a realização das visitas domiciliares, a UBS dispõe de uma 

viatura exclusiva para a unidade uma vez por semana.  

            As principais causas de morte são pelas doenças crônicas e suas 

complicações. 

            Nossa área de abrangência conta três escolas, uma creche e uma igreja. O 

abastecimento da agua esta sob a responsabilidade do SAAE. Serviço de Água e 

Esgoto abastece 100% da comunidade com água tratada. Tem luz elétrica em 100 

% da comunidade e telefone digital.  

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Gabriel. 

           A Unidade de Saúde funciona das 07h30min h – 11: 30 h pela manhã após 

horário de almoço continua o atendimento das 13: 30h às 17: 00 horas. O 

atendimento médico no mesmo horário, segunda, terça, quarta, e sexta, já que 

quinta dedica-se a atividades de estudo, cumprindo com as 8 horas do curso de 

especialização. 

1.7 O dia a dia da equipe. 

          O tempo da Equipe Gabriel 04 está ocupado com os atendimentos aos 

programas como saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e 

ginecológico, atendimento aos hipertensos e diabéticos, e acompanhamento de 

crianças, saúde bucal, pesquisa de câncer de próstata. É importante sinalar que as 

atividades de atendimento da demanda espontânea continuam sendo um problema 

ainda não resolvido pela equipe já que são as atividades de maior porte.                     

É importante reforçar que a maneira como se organiza a agenda e a modalidade 

adequada para se desenvolver o acolhimento em a unidade precisa variar de acordo 

com determinadas características locais da população e adequada triagem feito por 

enfermeira em relação às doenças presentes. 
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           Apesar de apresentar dificuldades em nossa equipe organizamos uma 

agenda não só focada na doença, mas também que possa fornecer um atendimento 

integrado, contínuo, voltado para a pessoa e a família, com o olhar para a promoção 

e manutenção da saúde, é um de nossos principais propósitos. 

1.8  Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

          Fazendo uso da estimativa rápida como modo de obter informações sobre os 

problemas e dos recursos potenciais para o seu enfrentamento, num curto período 

de tempo e sem altos gastos e envolvendo a população na identificação das suas 

necessidades e problemas e também os atores sociais, autoridades municipais 

organizações governamentais e não governamentais que controlam recursos para o 

enfrentamento dos problemas, chegamos à conclusão que os principais problemas 

de saúde de nossa comunidade são:  

1-. Elevado número de gestantes adolescentes. 

2- Maus hábitos nutricionais. 

3- Elevado número de pacientes com obesidade. 

4- Prevalência elevada de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes 

mellitus. 

5- Ingestão elevada de bebidas alcoólicas. 

6- Baixo nível intelectual. 

7- Alto índice de desemprego. 

8- Dificuldades de acesso aos serviços de média e alta complexidade. 

9- Elevada prevalência de doenças parasitarias.  

1.9 Priorizações dos problemas (segundo passo) 
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Quadro 4 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de Saúde, Gabriel 04, Penedo,  

Alagoas. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Elevado índice 

de gravidez na 

adolescência. 

Alta 10 Parcial, pois não 

depende só do 

serviço de 

saúde. 

1 

Elevada 

prevalência e 

incidência de 

Hipertensão 

Arterial e 

Diabetes 

Mellitus 

Alta 9 Parcial, pois não 

depende só do 

serviço de 

saúde. 

2 

Elevada 

prevalência de 

doenças 

parasitarias         

Alta 9 Parcial, pois não 

depende só do 

serviço de 

saúde. 

3 

Ingestão 

elevada de 

bebidas 

alcoólicas. 

Alta 8 Parcialmente 
4 

Maus hábitos 

nutricionais  

Média 8 Parcialmente 
5 

Baixo  nivel 

intelectual 

Média 7 Fora 

 

6 

Alto indice de 

desemprego 

Média 7 Fora 

 

7 

Dificuldade de 

acesso aos 

Alta 7 Fora 

 

8 



20 
 

 

serviços de 

média e alta 

complexidade. 

 

Nota: *Alta, média ou baixa; ** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total parcial ou fora;****Ordenado considerando os três itens 

 

         Após a identificação dos problemas, torna-se necessária a seleção ou 

priorização dos que serão enfrentados, uma vez que dificilmente todos poderão ser 

resolvidos ao mesmo tempo, principalmente pela falta de recursos (financeiros, 

humanos, materiais, etc.). Como critérios para seleção dos problemas, 

consideramos: a importância do problema, sua urgência, a própria capacidade para 

enfrentá-los. 

           Desta forma foram constituídas as prioridades dos principais problemas 

encontrados em nossa área de abrangência. Na realização desta atividade 

contamos com a participação de toda equipe, foi realizada análise e discussão onde 

foram selecionados quanto à prioridade, segundo os critérios mencionados, ou seja: 

atribuindo valor “alto, médio ou baixo” para a importância do problema; distribuindo 

pontos conforme sua urgência; definindo se a solução do problema está dentro, fora 

ou parcialmente de acordo com a capacidade de enfrentamento da 

equipe responsável pelo projeto; numerando os problemas por ordem de prioridade 

a partir do resultado da aplicação dos critérios. 

          Como problema de maior prioridade foi considerado o elevado índice de 

gravidez na adolescência, sendo este de alta importância para nossa comunidade. 

Em quanto sua capacidade de enfrentamento contou com recursos humanos e 

materiais para fazer uma proposta de intervenção que contribua para diminuição da 

incidência e os riscos que provoca para a saúde dos adolescentes.  
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2 JUSTIFICATIVA 

        A adolescência é um período marcado por intensas transformações 

psicológicas, sexuais, físicas e sociais, compreendido como o período dos 10 aos 19 

anos de idade, sendo a pré-adolescência dos 10 aos 14 anos e a adolescência, 

propriamente dita, dos 15 aos 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 

         Nesta fase da vida, acontecem mudanças do crescimento físico, da 

composição corporal, hormonais, envolvendo hormônios sexuais e evolução da 

maturidade sexual, acompanhada pelo desenvolvimento de caracteres sexuais 

secundários masculinos e femininos (OPAS; OMS, 2016) 

        A equipe de saúde da família é a porta de entrada da população no sistema de 

saúde e inúmeras são as responsabilidades dessa sobre sua população adstrita 

(BRASIL, 2012). Por isso, é importante que tais equipes identifiquem as principais 

problemáticas e proponham ideias que estejam sob seu alcance de atuação para 

melhorar a qualidade de vida da população. 

         Na comunidade da Unidade Básica de Saúde (UBS) Gabriel 04 percebeu uma 

alta incidência de gestantes na faixa etária de 10 a 19 anos, atingindo o valor de 

20% das gestantes cadastradas e acompanhadas na unidade de saúde. Apesar de 

estar abaixo do valor nacional, que está em média de 26% (DATASUS, 2011), é um 

índice alto e hoje tal situação é tratada como um problema de saúde pública.  

        Escolheu-se este problema com o objetivo de propor ações que possam reduzir 

este indicador, pois observa – se ineficácia das atividades de planejamento e risco 

reprodutivo, e por ter sido constatado adolescentes grávidas que iniciavam o pré-

natal tardiamente. Esta é uma fase de grande fragilidade, onde a falta de orientação 

aumenta o risco dos grandes problemas que acontecem na adolescência, que não 

só implica a gravidez, também as Infecções Sexualmente Transmissíveis- IST, ao 

uso de drogas, acidentes e diferentes formas de violência.    

       Com este trabalho, desenvolveremos uma proposta de intervenção com três 

grandes ações que envolvem a motivação da comunidade através da equipe de 

saúde para buscar a discussão de temas tão cercados de tabus e mistificações 

culturais. Esse projeto promove a interação entre os pais/responsáveis e seus filhos 

adolescentes, esclarecem as principais dúvidas desse público, além de compartilhar 
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os conceitos de modo correto sobre sexualidade, doenças sexualmente 

transmissíveis e métodos contraceptivos para esta população, muitas vezes 

informada de forma incorreta ou incompleta e carente de diálogo para definir melhor 

suas atitudes. 

        Diante do exposto se justifica a realização do Projeto de Intervenção, em nossa 

comunidade, além de termos recursos humanos disponíveis e qualificados como 

também materiais para o desenvolvimento da proposta, segundo avaliação da nossa 

equipe.  
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3  OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para reduzir os elevados índices de gravidez na 

adolescência na Unidade Básica de Saúde Gabriel 04. Município de Penedo. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

1- Descrever as características demográficas da população estudada. 

 2- Propor capacitação de profissionais da saúde e da educação, para promover 

discussões sobre o tema com os adolescentes e familiares. 

3- Promover ações de educação em saúde na perspectiva de diminuir a incidência 

de gravidez na adolescência. 

4- Estabelecer um Programa Educativo. 
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4 - METODOLOGIA 
 
          Para a realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa observacional 

onde foram observadas as falas com os adolescentes nas rodas de conversas, 

consultas e demais atividades da UBS. O que permitiu elaborar uma proposta de 

intervenção cuja execução ocorreu no município de Penedo, durante o período de 

junho 2017- fevereiro 2018. Foi utilizado como norteador o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) de acordo com Campos, Faria e Santos (2010). A partir desta 

estratégia, realizou-se uma reunião com a equipe de saúde da família com o intuito 

de estabelecer um diagnóstico situacional com a identificação de problemas 

prioritários enfrentados. Com base nesta avaliação e no reconhecimento de seus 

nós críticos, foi realizado um plano de ações. 

        Elegeu-se como problema prioritário “Elevado índice de gravidez na 

adolescência”. Uma vez definido o problema de saúde, o passo seguinte foi à coleta 

de dados.  

        Utilizou-se também revisão da literatura científica na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) com o intuito de identificar publicações que tratassem sobre a Gravidez na 

adolescência. Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à 

metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, E. J. ; VASCONCELOS, 

M. ; SOUZA, S. L.. Iniciação à metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso. 

Belo Horizonte: Nescon /UFMG, 2017. 

           Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizaram-se os Descritores 

em Ciências da Saúde (BRASIL. Ministério da Saúde. Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). Brasília, [online] 2017. Gravidez na adolescência, Programa Saúde 

da Família, Planejamento Familiar. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos 

com textos completos, artigos que apresentassem o descritor gravidez na 

adolescência.. Também foram utilizados livros de textos, diretrizes e cadernos de 

Atenção Básica com a temática gravidez na adolescência. 

           Para alcançar a implementação das medidas a serem adotadas será 

necessário o envolvimento de toda equipe, médico, enfermeira, auxiliar de 

enfermagem, psicólogo e os agentes comunitárias de saúde. Serão selecionados os 

usuários residentes na área de abrangência da UBS Gabriel 04 entre 10 a 19 anos 
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de idade. Nas reuniões semanais de equipe, serão discutidos o desenvolvimento do 

projeto, de acordo com a proposta elaborada.  Este trabalho propõe a realização de 

ações que aproximem o adolescente da sua família, comunidade e da equipe de 

saúde.  

Proposta de projeto de intervenção 

      O projeto “Planejamento Reprodutivo” tem a intenção de acercar aos 

adolescentes á equipe de saúde, desenvolvendo atividades com o maior grau de 

confiança e seguridade para o grupo, respeitando seus critérios e valorizando suas 

crenças. Realizaram-se seis encontros, onde serão debatidos os seguintes temas: 

Encontro No. 1 :Generalidades da Gravidez na adolescência. 

 Encontro No. 2 :Fatores que levam aos adolescentes engravidar.  

Encontro No. 3 :Riscos da gravidez na adolescência . 

 Encontro No. 4 :Como evitar a gravidez na adolescência.  

Encontro No. 5  :Métodos de contracepção (Importância do uso) 

 Encontro No. 6 :Comportamento sexual responsável.  

         Realizaram-se encontros semanais, durante 12 semanas, vamos trabalhar com 

2 grupos de 25 adolescentes, pela quantidade dos grupos e com previa 

coordenação e parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, utilizaremos o 

auditório do SAAE que conta com as condições estruturais para o desenvolvimento 

das aulas, estas atividades estarão acompanhadas de palestras na unidade de 

saúde, para isto contamos com o apoio dos profissionais do NASF.  

       Pretende-se promover a livre troca de experiências nos adolescentes, através 

de técnicas educativas como chuva de ideias, que é uma forma de trabalho grupal 

que promove as ideais dos participantes sobre o tema, um problema com o objeto de 

produzir ideais originais e soluções novas. Ativa a participação e propicia um 

ambiente de confiança entre os participantes. (FRITZEM,2002) 
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Cada encontro será feito da seguinte maneira: 

Moderador: Dra. 

Convidados: Profissionais de saúde, representantes de redes intersetoriais de 

saúde. 

Duração: 1 hora. 

Recursos humanos: profissionais previamente capacitados. 

Meios técnicos de ensino: canetas, laptop, projetor, marcadores, papelão, vídeos 

entre outros. 

Cada encontro consistirá em duas fases distintas. 

      Na primeira fase, todos contribuirão com ideias, mas nenhuma crítica ou 

julgamento sobre as ideias será permitido. Novas rodadas de ideias ou ideias 

derivadas são geradas a partir das ideias iniciais propostas pelos diferentes 

adolescentes do grupo. 

      Na primeira fase, trata-se de produzir um grande número de ideias, mesmo que 

pareçam inúteis ou estranhas. 

      Na segunda fase e dirigido pelo moderador, um exame crítico será selecionado e 

executado. No grupo, as ideias corretas serão selecionadas com a ajuda do 

moderador. 

      Adolescentes devem ser motivados e relaxados para expor critérios sem 

preconceito ou medo. Uma cultura de inovação deve ser gerada, não limitada a 

ideias preconcebidas. Existem quatro regras básicas a seguir: 

      A) Nenhuma crítica. É necessário evitar ideias preconcebidas e expressões que 

possam bloquear a geração e a livre expressão de estas. Evitar bloqueios que os 

hábitos, procedimentos estabelecidos, cultura, normas colocadas para a geração de 

ideias. 



27 
 

 

      B) Não sendo convencional. Nem tudo é inventado. Os procedimentos atuais 

podem mudar e outros que exigem menos tempo, menores despesas, menos 

recursos ou que poluem menos. Não tome nada como garantido. 

     C) Quanto mais ideias, melhor. 

      D) Confiando em outras ideias. Aprender com algumas ideias para alcançar os 

outros. Trabalhar com ideias visuais. 

COMPONENTES: 

       Um moderador: Esta é uma dinâmica de grupo que será realizada em um 

ambiente descontraído e a comunicação de todos é incentivada, mas é essencial ter 

um moderador que motive e canalize a sessão. O diretor ou moderador deve manter 

o fluxo da reunião, evitar críticas às ideias nos estágios iniciais do processo e 

incentivar a participação de todos. 

      O grupo não deve ser muito amplo. 

        O projeto “Dialogando em família” tem como objetivo promover a confiança e 

a comunicação entre pais, filhos e outros integrantes do núcleo familiar.  Vamos 

avaliar nas rodas de conversas o nível de conhecimento que possuem sobre os 

seguintes temas, seguindo a mesma línea no projeto anterior: 

Encontro No. 1 Mudança biológica, psicológica e social no período da adolescência. 

Encontro No. 2   Aspetos fundamentais da Educação Sexual nos adolescentes.  

Encontro No.3 Caraterísticas fundamentais da Saúde Reprodutiva nos adolescentes.  

Encontro No. 4 Fatores fundamentais que dificultam a comunicação entre pais e 

filhos adolescentes.  

Encontro No. 5 Como resolver essas dificuldades ? 

       Pretende-se realizar encontros semanais durante 10 semanas, com uma 

duração de uma hora. Com a participação de adolescentes, pais ou responsáveis. 

Nestas atividades educativas vamos a ter a participação de um Psicólogo do NASF.   
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          Nesta discussão grupal, a autora será a moderadora. Onde apresentaremos 

situações que abordem a partir dos temas dos encontros, as dificuldades na relação 

entre pais e adolescentes. Utilizaremos a técnica educativa: 

1) Dramatização ou Role Playing: 

       Consiste na encenação de um problema ou situação no campo das relações 

humanas, por duas ou mais pessoas, numa situação hipotética em que os papéis 

são vividos tal como na realidade. Essa técnica permite a informalidade e assegura a 

participação psicológica do indivíduo e do grupo; elimina as inibições e facilita a 

comunicação.  A técnica é útil para desenvolver a capacidade de relacionamento 

com outras pessoas através da compreensão da natureza do comportamento 

humano. 

         O projeto “Educação sexual na escola” pretende transmitir os principais 

conhecimentos sobre esse tema para os adolescentes e professores, com o 

desenvolvimento de atividades educativas. A educação sexual na escola constitui 

uma ferramenta importante para esclarecimento de questões relacionadas com este 

tema.  Retomaram-se os temas anteriores, efetuando atividades em forma de 

palestras. Pretende-se realizar ademais uma capacitação dirigida aos professores, 

aprofundando temas como Sexualidade; Como identificar adolescentes com 

situações de risco? ; Como proceder antes estas situações? 

        A intensão é a realização de 5 eventos, nas escola da comunidade, onde 

abordaremos estes temas com um linguaje claro e compressível para nossos 

adolescentes, apoiaremos com dramatizações que simulem situações vivenciadas, e 

levaremos a discussão para garantir o grau de compreensão sobre o tema. 

Contaremos com a participação de psicólogos do programa de Saúde na Escola 

(PSE), voltadas à prevenção da gravidez na adolescência. 

        Além da dispersão dos conhecimentos, também será outra maneira de 

divulgação da existência dos demais projetos. Disponibilizaram-se camisinhas na 

UBS e escolas com o fim de ver se despertou o cuidado em não engravidar cedo. 

De cada um dos projetos arquitetados, esperam-se os resultados abaixo descritos: 

• “Planejamento Reprodutivo” 
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- Aumentar o nível de conhecimento sobre planejamento reprodutivo dos 

adolescentes da área de abrangência em um 100%. 

-Aumentar o nível de conhecimento sobre sexualidade, métodos 

anticoncepcionais, prevenção de gravidez não desejada, saúde reprodutiva 

em um 100%. 

- Redução dos elevados índices da gravidez na adolescência em 50%. 

• “Dialogando em família” 

- Elevar em 100% a confiança e a melhor comunicação no seio familiar. 

-Aumentar em 100% os conhecimentos sobre temas referentes á sexualidade. 

-Identificar dificuldades na comunicação dentro da família e estabelecer 

estratégias para resolvê-las. 

• “Educação sexual na escola”: 

- 100% dos adolescentes capacitados sobre temas referentes à educação            

sexual, prevenção de gravidez na adolescência. 

- Melhorar a preparação dos professores em 100 % para abordagem destes 

temas. 

 - Estabelecer parceria entre o setor educação e saúde. 

Resultados Esperados do Projeto de Intervenção 

        Com a implementação desse estudo espera-se melhorar em 100% o nível de 

conhecimento sobre o planejamento reprodutivo dos adolescentes da área de 

abrangência, com a finalidade de diminuir em 50% o número de gestações 

indesejadas. Espera-se auxiliar na maneira como o adolescente se percebe na 

sociedade, trabalhando as perspectivas de futuro, o modo de encarar o 

planejamento familiar e a educação sexual. Modificações nas atividades cotidianas, 

esportivas e mentais são esperadas dos usuários que passarem a frequentar as 

atividades, além de estabelecer vínculos com a equipe de saúde.  
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        Promover diálogo na família e nas escolas sobre a sexualidade. Adicionalmente 

espera-se reduzir os custos com hospitalizações, medicamentos e procedimentos. 

Fortalecer os vínculos, garantir o acesso às informações e aos métodos 

anticoncepcionais, aprimorar a escuta, a intersetoralidade e as ações coletivas para 

a promoção e desenvolvimento de atitudes e habilidades nos adolescentes.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 
5.1 Estratégias Saúde da Família. 
 
        O Programa de Saúde da Família (PSF), implantado em 1994 pelo Ministério da 

Saúde, hoje é chamado de Estratégia Saúde da Família (ESF). E não foi só a 

nomenclatura do programa que mudou. As experiências bem-sucedidas em diversos 

municípios mostraram que é possível ir além de simples iniciativas isoladas de 

atuação preventiva, construindo um conjunto sistêmico de medidas que visam 

redesenhar por completo o modelo assistencial vigente no país. (Conheça a 

Estratégia Saúde da Família e entenda como ela ajuda na atenção primária à saúde, 

MV 2016). 

         Foi idealizado, inicialmente, como uma ferramenta de extensão da cobertura 

assistencial. Atualmente, se configura como o maior programa assistencial no País e 

é considerado como um eixo estratégico reorganizador do Sistema Único de Saúde 

(SUS), carregando enorme potencial para estruturar de forma consistente a APS no 

Brasil. Tem sido apontado, por sua extensão e cobertura, como um modelo a ser 

seguido. (COUTINHO et al ,2015).         

          De acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, a Estratégia de 

Saúde da Família, visa à reorganização da atenção básica no país. Favorece á 

reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 

princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 

impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades. (BRASIL, 2017). 

        É composto por uma equipe multidisciplinar que inclui médico generalista, ou 

especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou técnico de enfermagem; 

e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os 

profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em 

Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. (BRASIL, 2017.) 

         Outro componente não menos importante são os Núcleos de Saúde da Família 

(NASF) surgiram com o objetivo de aumentar a abrangência e o escopo das ações 

da atenção básica, bem como sua resolubilidade. Como exemplos de ações de 

apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NASF: temos discussão de casos, 

atendimento conjunto ou não, Interconsulta, construção conjunta de projetos 
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terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais e da coletividade, ações Inter setoriais, ações de prevenção e 

promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes etc. (BRASIL, 

2017).     

          Cada equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser responsável por, no 

máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, 

respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número 

de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele 

território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a 

quantidade de pessoas por equipe. (BRASIL, 2017).      

          Segundo o artigo “Conheça a Estratégia Saúde da Família e entenda como 

ela ajuda na atenção primária à saúde”, na comunidade médica, o entendimento de 

que a solução para o cenário da saúde pública no Brasil começa pela atenção 

primária é praticamente unânime. As iniciativas de atendimento básico são 

reconhecidas pela maioria dos especialistas e pelas próprias organizações 

internacionais do setor como sendo a porta de entrada preferencial ao sistema de 

saúde público, isso porque apresenta o melhor custo-benefício tanto ao Estado 

como aos cidadãos. (MV, 2016). 

         Trabalhar na Estratégia Saúde da Família (ESF) com desenvolvimento de 

habilidades em saúde sexual e reprodutiva do adolescente, na perspectiva da 

promoção da saúde na prevenção da gravidez precoce, constitui um desafio para os 

profissionais de saúde, pois, atender um sujeito que se encontra em pleno processo 

de transformação biopsicossocial e pautar a atuação, levando em consideração as 

necessidades e singularidades desse grupo, exige um processo de crescimento e de 

aquisição de novas competências: conhecimentos, habilidades e atitudes para os 

protagonistas do processo. (GURGEL, 2016) 

 

5.2 Atenção Primária à Saúde. 

         De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde 

(APS) ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente e socialmente aceitáveis, ao alcance 

de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena participação e 

a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e cada etapa do 
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seu desenvolvimento, com um espírito de auto responsabilidade e 

autodeterminação. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

         A atenção primária é uma abordagem que forma a base e determina o trabalho 

dos demais níveis de atenção à saúde. É a atenção que organiza e racionaliza o uso 

dos recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção, a 

manutenção e a melhora da saúde. (COUTINHO et al ,2015). 

         No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o, mas alto grau de 

descentralização, no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato 

preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com 

toda a Rede de Atenção à Saúde. (BRASIL, 2017).      

        Dotar as unidades da infraestrutura necessária para atendimento de qualidade 

é um desafio que o Brasil - único país do mundo com mais de 100 milhões de 

habitantes com um sistema de saúde público, universal, integral e gratuito. (BRASIL, 

2017).  

      Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, relacionadas á promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos. É executada por 

meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, na forma de trabalho em equipe, 

direcionadas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária. (BRASIL, 2017).      

       Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social. A atenção básica considera o 

sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção 

integral. (BRASIL, 2017).      

       Os cuidados dispensados na Atenção Básica são complexos e precisam dar 

conta das necessidades de saúde da população, em nível individual e/ou coletivo, de 

forma que as ações influam na saúde e na autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde da comunidade. (FIGUEIREDO, 2012) 

        A ação na Atenção Básica, principal porta de entrada do sistema de saúde, 

inicia-se com o ato de acolher, escutar e oferecer resposta resolutiva para a maioria 

dos problemas de saúde da população, minorando danos e sofrimentos e 
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responsabilizando-se pela efetividade do cuidado, ainda que este seja ofertado em 

outros pontos de atenção da rede, garantindo sua integralidade. Sem embargo em 

nosso dia a dia existem dificuldades de trabalhar de forma compartilhada, ampliando 

a integração dos profissionais em um trabalho conjunto.  (FIGUEIREDO, 2012) 

       A característica central de uma APS forte é o acesso aos cuidados, sendo os 

dois principais elementos a acessibilidade e o tempo de espera. A acessibilidade é 

mais ampla que o acesso, pois não trata apenas da entrada do indivíduo no sistema 

de saúde ou da disponibilidade do serviço e recursos. Nessa relação, inúmeros 

obstáculos podem se colocar, tais como barreiras estruturais, culturais e mesmo 

organizacionais. Quanto ao tempo de espera, os esforços para reduzi-lo deveriam 

associar a maximização da eficiência com o uso dos recursos disponíveis. (ROCHA 

et al 2016). 

 

5.3 Adolescência 

       

        A OMS define a adolescência como o período de crescimento e 

desenvolvimento humano que ocorre depois da infância e antes da idade adulta, 

entre 10 e 19 anos de idade. É uma das etapas mais importantes da transição na 

vida do ser humano, que é caracterizado por um acelerado ritmo de crescimento e 

mudanças. Esta fase de crescimento e desenvolvimento é condicionada por vários 

processos biológicos. O início da puberdade marca a passagem da infância para a 

adolescência. (OMS, 2018) 

      A adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. 

Caracteriza-se por alterações em diversos níveis, físico- mental e social , e 

representa para o indivíduo um processo de distanciamento de formas de 

comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de características e 

competências que o capacitem para assumir os deveres e papéis sociais do adulto. 

(OMS, 2018). 

      A adolescência é um período de preparação para a vida adulta, durante o qual 

ocorrem diversas experiências de desenvolvimento importante. Além de maturação 

física e sexual, essas experiências incluem a transição para a independência 

económica e social do desenvolvimento da identidade. Durante a qual o contexto 

social pode ter uma influência decisiva. (OMS, 2018). 
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      A proteção necessária ao adolescente, descrita em leis, decretos e portarias, 

vem sendo ampliada pelo acesso a bens e serviços que promovem a saúde, 

educação e o bem-estar a esse grupo, e esforço estão sendo enviados para incluir a 

família, a sociedade e os serviços de saúde de forma que estes entendam o 

processo de adolescência. (GURGEL, 2010). 

       A gravidez na adolescência, habitualmente, é considerada de risco, perigosa, 

inapropriada e inadequada para os interesses dos jovens, particularmente por afetar 

preferencialmente meninas que vivem na pobreza, em países pouco desenvolvidos. 

(SILVA et al ,2012). 

       A gravidez na adolescência ocorre com maior frequência em pessoas com baixa 

escolaridade e está relacionada, muitas vezes, com o mau uso dos métodos 

contraceptivos. É grande a parcela da população jovem que ignora a existência de 

métodos contraceptivos ou, simplesmente, não os utiliza. Com isso, observa-se o 

aumento de doenças sexualmente transmissíveis, além da gravidez indesejada 

nessa faixa etária. (SANTOS, 2018) 

       A gravidez na adolescência pode ter um efeito profundo na saúde das meninas 

durante a vida, refere-se Carissa Etienne, diretora da Organização Pan-Americana 

de Saúde/OPAS, em nota: 

“Não apenas cria obstáculos para seu desenvolvimento psicossocial, como 

se associa a resultados deficientes na saúde e a um maior risco de morte 

materna. Além disso, seus filhos têm mais risco de ter uma saúde mais frágil 

e cair na pobreza” (OMS, 2018). 

         

       É importante destacar que, apesar de ocorrer em diferentes grupos, à gravidez 

na adolescência está associada diretamente com baixa renda, baixa escolaridade e 

pouca perspectiva de futuro. (SANTOS, 2018). 

         Em seu articulo fundo de população da ONU plante-a que hoje, um em cada 

cinco bebês que nascem no Brasil é filho de mãe adolescente. Entre as mães 

adolescentes, de cada cinco, três não trabalham nem estudam; sete em cada dez 

são afrodescendentes e aproximadamente a metade delas mora na região Nordeste. 

Os fatores raça, gênero e lugar de residência se entrecruzam e se reforçam entre si, 

além de determinar a vulnerabilidade à pobreza, à exclusão e à violência. 

        NERY et al (2011) demostrou que a gravidez na adolescência é um problema 

de saúde pública, tornando-se mais severa sob a reincidência. 1,1 parturientes de 
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milhão de adolescentes, 25% já tem um filho. 

        As atividades educativas de promoção e prevenção são essenciais na 

orientação desses indivíduos, quanto à vida sexual e reprodutiva. É importante 

enfatizar a anticoncepção na adolescência, disponível na atenção básica, não só 

como proteção contra a gravidez, mas também contra as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST’s) e HIV/AIDS. 

 

5.4 A Comunicação entre Pais e Filhos 

        

       A família desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na inserção 

da criança á vida social, possibilitando uma adolescência protegida. O Estatuto da 

Criança e Adolescente, Lei 8.069,13 de julho de 1990, estabelece o dever da família, 

da comunidade, da sociedade geral, e do poder publico, assegurar a efetivação dos 

direitos referentes á vida, saúde, alimentação, educação, esporte, profissionalização, 

convivência familiar e comunitária. (CASTILLO, 2016). 

        Em torno da educação sexual no contexto familiar, estudos referem que fatores 

sócios demográfico dos pais podem influir na discussão sobre assuntos sexuais em 

termos de conteúdos e extensão da comunicação com seus filhos (QUINTAL, 2012). 

       Um aspecto que deve ser considerado na análise da dificuldade que os pais 

apresentam para discutir a sexualidade com seus filhos, está associado com a 

pouca ou nenhuma informação que eles, receberam de seus pais. O que revela uma 

repetição de padrões de criança (PINEDA et al , 2018). 

        É importante sinalar que ainda prevalecem sentimentos de vergonha para tratar 

determinados temas sexuais entre pais e filhos (Pineda et al , 2018). De acordo com 

o exposto, as famílias em que a sexualidade não é um tabu, e o afeto é trocado 

abertamente, os adolescentes desenvolvem outras formas de comportamento. 

        Marlene Quintal (2012) faz referencia em seu estudo que apesar de ser cada 

vez mais visível uma maior abertura e disponibilidade, para discutir informações 

referentes à educação sexual, esta é uma temática ainda cheia de tabus.  A autora 

considera que devido a este fato, geralmente são os grupos de amigos onde os 

adolescentes esclarecem as dúvidas, referente à sua sexualidade, muitas vezes 

recebendo informações erradas que determinam em posteriores condutas. Dai a 

importância de criar programas que permitam melhorar esta comunicação. A equipe 

de saúde desempenha um papel fundamental, planejando atividades educativas, 
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onde pais e filhos aumentem o nível de informações, oferecendo confiança. 

 

5.5 O papel da escola na adolescência  
 

       O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto Presidencial nº 

6.286, de 5 de dezembro de 2007, surgiu como uma política Inter setorial entre os 

Ministérios da Saúde e da Educação, na perspectiva da atenção integral (promoção, 

prevenção, diagnóstico e recuperação da saúde e formação) à saúde de crianças, 

adolescentes e jovens do ensino público básico, no âmbito das escolas e Unidades  

Básicas de Saúde, realizada pelas equipes de saúde da atenção básica e educação 

de forma integrada. (BRASIL, 2017.).      

        Magnolia (2012) faz referência em seu estudo, que na adolescência acontecem 

muitas mudanças e se consolida a identidade, apesar de ser uma etapa complexa. 

Dai a importância que as escolas participem nesse processo de construção de novas 

perspectivas e que seja abordado de forma profunda a temática referente á gravidez 

na adolescência e outros temas sobre a sexualidade juvenil.  

         O artigo “Orientação sexual nas escolas” “relata algumas das dificuldades 

existentes” como a falta de informação do professor para trabalhar o tema, limitando, 

apenas o professor de Ciências para desenvolver esse trabalho, que ocorre por volta 

da 7ª série do Ensino Fundamental, quando o adolescente já está começando a 

desenvolver seu corpo, sua identidade sexual, seus desejos e preferências. 

        A dificuldade dos/as adolescentes em pautar estas questões na sociedade e na 

família, reforça a importância da escola tratar desta temática, sem moralismo, de 

forma aberta, fomentando a prevenção da gravidez na adolescência, como também 

garantir cuidados com o corpo, prevenção de doenças sexualmente transmissível, 

conhecimento do uso de métodos anticoncepcionais (MAGNOLIA, 2012). 
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6 PROPOSTA  DE INTERVENÇÃO  

 
      Essa proposta refere-se ao problema priorizado, ou seja, a elevada incidência de 

gravidez na adolescência, para o qual se registra uma descrição, explicação e 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado (CAMPOS et al, 2010). 

 

6.1 Descrições do problema selecionado (terceiro passo) 
 
        A gestação em adolescentes é considerada hoje como um problema de saúde 

pública, segundo artigo publicado pela OMS, 01 de março 2018, Brasil tem gravidez 

na adolescência acima da média latino-americana. A cada mil adolescentes 

brasileiras entre 15 e 19 anos, 68,4 ficaram grávidas e tiveram seus bebês. O índice 

brasileiro está acima da média latino-americana, estimada em 65,5. No mundo, a 

média é de 46 nascimentos a cada mil. (OMS 2018). 

        Dados do Ministério da Saúde mostraram um total de 274 mortes relacionadas 

com a gravidez em adolescentes em 2008. Essas mortes, além das causas 

obstétricas, podem estar relacionadas com a tentativa de aborto, comum em 

adolescentes grávidas. Além da morte das mães, observa-se que a morte infantil é 

maior em crianças nascidas de adolescentes com menos de 15 anos, quando 

comparadas com as mulheres com idade entre 25 e 29 anos. (SANTOS, 2018). 

         Segundo o relatório, a mortalidade materna é uma das principais causas da 

morte entre adolescentes e jovens de 15 a 24 anos na região das Américas. O risco 

de morte materna se duplica entre mães com menos de 15 anos em países de baixa 

e média renda. (OMS 2018). 

         Dados encontrados no Sistema de Informações sobre nascidos vivos 

registraram um 25,34% dos nascidos vivos de mães adolescentes no estado 

Alagoas, com 1,65 % entre as mães de 10-14 anos de idade. (DATASUS, 2018).  

         Na comunidade adscrito a UBS Gabriel 04, a taxa de nascidos vivos ficou em 

20%, conforme registro da equipe. Mesmo estando abaixo do nível nacional, o valor 

é considerado alto para padrões internacionais. O índice de natalidade da população 

da Gabriel 04 está em níveis elevados, principalmente entre as adolescentes, fato 

percebido durante o dia-a-dia da ESF.  

         Do ponto de vista biológico, dentre as consequências da gravidez para a 

adolescente, citam-se maiores incidências de síndrome hipertensiva da gravidez 
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(SHG), anemia, diabetes gestacional, complicações no parto, determinando aumento 

da mortalidade materna e infantil. A gravidez na adolescência está associada a 

taxas mais elevadas de baixo peso ao nascer (BPN), parto pré-termo, doenças 

respiratórias e traumatismos, além de maior frequência de complicações neonatais e 

mortalidade infantil. (AZEVEDO et al , 2015). 

        Portanto, como prioridade, escolheu-se este problema para propor ações que 

possam reduzir este indicador, pois observa- se ausência de ações para combater 

seu aumento dentro da comunidade. 

 

6.2 Explicações do problema selecionado (quarto passo) 

 

        A gravidez na adolescência ocorre com maior frequência em pessoas com 

baixa escolaridade, baixa renda e está relacionada, muitas vezes, com o mau uso 

dos métodos contraceptivos. (SANTOS, 2018). 

         O número de adolescentes que dá início à atividade sexual cada vez mais 

precocemente, associado ao desconhecimento sobre contracepção e reprodução, 

constitui um fenômeno biológico, econômico e social. São muitas as repercussões e 

o impacto da iniciação sexual tão precoce, muitas vezes agravada pela falta de 

conhecimento, reflexão e consciência crítica sobre seu comportamento mediante o 

sexo. (MENDES et al 2011). 

         Muitas mulheres afirmam não utilizar a camisinha por objeção do parceiro ou, 

ainda, por terem um relacionamento estável com um único homem e, por isso, não 

veem a necessidade do uso de métodos anticoncepcionais. Além disso, entre os 

adolescentes, é comum o pensamento de que uma gestação nunca aconteceria com 

eles. Esse pensamento imaturo também contribui para a não adesão de métodos 

contraceptivos (SANTOS 2018). A autora considera que outro fator a ser destacado 

e a falta de informação nas escolas, além disso, a comunicação no seio familiar. Não 

existindo uma conversa aberta entre os pais ou familiares, a informação é muito 

voltada para o sexo feminino, sendo que o sexo masculino também deve ser 

sensibilizado sobre os riscos da gravidez na adolescência e da importância do uso 

dos métodos contraceptivos. O nível sociocultural também é um fator importante. 

         De acordo com o Ministério da Saúde, a assistência ao planejamento familiar 

para os adolescentes deve ser composta por ações preventivas e educativas, pela 
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garantia do acesso igualitário às informações, métodos e técnicas disponíveis para 

regulação da fecundidade. . (MENDES et al 2011). 

        Através de registros nas fichas de atendimento das grávidas, relatórios, 

diagnostico situacional da equipe, e dados do (SISPRENATAL). Encontrou-se 

significativo o número de gestantes adolescentes (20%) identificadas na área em 

2017. De um total de 31 gravidas, 6 encontrasse na faixa etérea de 12-19 anos de 

idade. Mediante as consultas podemos perceber o baixo nível de conhecimento que 

tinham sobre, uso de métodos anticoncepcionais, infecções sexualmente 

transmissível, além disso, relatam que temas relacionados á sexualidade no foram 

abordados no seio familiar, e o sentimento de vergonha ao tratar estes temas foi 

generalizado. 

         Revendo os dados apenas da cidade de Penedo, das 1242 mulheres grávidas, 

308 (24,79%) eram adolescentes. Este problema social causa impacto direto em 

diversos setores da vida pessoal e profissional destas jovens e suas famílias. 

(DATASUS 2017). 

        Entre as consequências desse problema cita-se: abandono dos adolescentes 

da escola; maior risco a saúde tanto da adolescente, quanto do recém-nascido; 

maior risco de maus tratos a criança; maior risco de adquirir DST devido a não 

utilização de preservativo, maior chance de desenvolvimento problemas 

psicossociais e econômicos na família e sociedade, dificuldade de regresso da mãe 

a sociedade após a gravidez, dentre outros. (LACERDA, 2014). 

        Ressalta-se a necessidade de ir além das atividades realizadas nas Unidades 

Básicas de Saúde, em busca de parcerias, sendo a escola uma dessas opções. 

Porém, há que se destacar a importância de também capacitar os professores para 

que abordem no ambiente escolar tema como a contracepção na adolescência. É 

possível, ainda, capacitar os próprios adolescentes, fazendo com que se tornem 

agentes multiplicadores, já que é comum o adolescente fazer dos seus amigos uma 

fonte de informação. Portanto, a articulação entre os setores saúde e educação 

torna-se imprescindível. (MENDES et al 2011). 
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6.3 Seleções dos nós críticos (quinto passo)  
   
        Com o objetivo de identificar os nos críticos, responsáveis pelo alto índice de 

gestação na adolescência na área de abrangência da UBS Gabriel 04, foram 

desenvolvidas varias discussões entre os membros da equipe. Através do qual 

podemos sinalar: deficiências das ações do planejamento familiar e reprodutivo, 

baixo nível de conhecimento sobre uso de métodos anticoncepcionais, infeções 

sexualmente transmissível, falta de educação no contexto familiar sobre temas 

relacionados à educação sexual, pouco abordagem de temas referentes á 

sexualidade no ensino escolar, profissionais pouco preparados para discussão 

destas temáticas, baixo nível socioeconômico, abandono escolar.  Todos esses 

fatores trazem como consequência que a adolescência seja mais frágil, com maiores 

probabilidades de riscos que contribuem entre outros problemas á gravidez não 

desejada. Neste sentido é importante desenvolver atividades de promoção e 

prevenção de saúde, dirigidas á atenção primaria de saúde, contexto família, e 

escolar.  
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6.4 Desenhos das operações (sexto passo) 
 
 
Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 
“Elevada incidência de gravidez na adolescência.”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Gabriel 04, do município 
Penedo, estado de Alagoas. 

 
 
 
 

Nó crítico 1 Deficiências das ações do planejamento familiar e 
reprodutivo 

Operação   - Realização de palestras de orientação e conscientização 
sobre a real importância do planejamento familiar, prevenção 
da gravidez na adolescência, uso de métodos 
anticoncepcionais. 

Projeto   
 Planejamento Reprodutivo 

Resultados 
esperados 

-Aumento do nível de conhecimento dos adolescentes sobre 
sua sexualidade, gravidez na adolescência, uso de métodos 
anticoncepcionais. 
- Redução dos elevados índices da gravidez na adolescência. 
 

Produtos 
esperados 

  -Profissionais da saúde capacitados para promover 
discussões sobre os principais problemas que afetam os 
adolescentes. 
-Criação dos grupos de adolescentes. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Profissional para acompanhar as atividades. 
Cognitivo: Informação sobre o tema. 
Financeiro: Aquisição de materiais didáticos folhetos 
educativos, etc. 
Político: mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Profissional para acompanhar as atividades. 
Cognitivo: Informação sobre o tema. 
Político: mobilização social. 
Financeiro: Recursos materiais didáticos, folhetos educativos, 
etc. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de saúde/ favorável.  

Prazo Inicio em dois meses e término em oito meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e ACS (toda a 
equipe) 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Projeto de avaliação elaborado/avaliação após três meses do 
inicio do projeto. 
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 
“Elevada incidência de gravidez na adolescência.”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Gabriel 04, do município 
Penedo, estado de Alagoas. 
 

Nó crítico 2 Falta de comunicação no contexto familiar sobre temas 
relacionados à educação sexual. 

Operação 
(operações)  

 - Realização de encontros com adolescentes e familiares 
para determinar, o nível de conhecimento que têm sobre a 
sexualidade e a gravidez na adolescência. 
-Promover diálogo e interação entre pais e filhos 
adolescentes. 

Projeto    
  Dialogando em família 

Resultados 
esperados 

- Confiança e melhor comunicação no seio familiar. 
- Aumentar os conhecimentos sobre temas referentes á 
sexualidade. 
 

Produtos 
esperados 

 -Maior aceitação dos envolvidos sobre a sexualidade dos 
filhos. 
-Profissionais da saúde capacitados para promover 
discussões sobre os principais problemas que afetam os pais 
e/ou responsáveis dos adolescentes. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: profissional para acompanhar as atividades. 
Cognitivo: Informação sobre o tema. 
Financeiro: Aquisição de materiais didáticos folhetos 
educativos, etc. 
Político: mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: profissional para acompanhar as atividades 
Cognitivo: Informação sobre o tema. 
Político: mobilização social. 
Financeiro: Aquisição de materiais didáticos, folhetos 
educativos, etc. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de saúde/ favorável. 

Prazo Inicio em dois meses e término em oito meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e ACS  (Toda a 
equipe 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Projeto de avaliação elaborado/avaliação após três meses do 
inicio do projeto. 
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Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 
“Elevada incidência de gravidez na adolescência.”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Gabriel 04, do município 
Penedo, estado de Alagoas. 

Nó crítico 1   Educação sexual no contexto escolar insuficiente. 

Operação 
(operações)  

-Promover diálogo nas escolas sobre a sexualidade, métodos 
anticoncepcionais, prevenção de gravidez não desejada, saúde 
reprodutiva. 
-Capacitação dos professores, reuniões e palestras com 
psicólogos no programa de Saúde na Escola (PSE), voltadas à 
prevenção da gravidez na adolescência. 

Projeto    
 Educação sexual na escola. 

Resultados 
esperados 

-100% dos adolescentes capacitados sobre temas referentes à 
educação sexual, prevenção de gravidez na adolescência, 
métodos anticoncepcionais, entre outros. 
 
- Parceria entre o setor educação e saúde. 

Produtos 
esperados 

 
-Professores melhores preparados para abordagem destes 
temas. 
 - Campanha educativa na radio local. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: - Organização dos encontros, palestras, roda de                
conversas. 
Cognitivo: - Informação sobre o tema. 
Financeiro: - Aquisição de materiais didáticos, folhetos      
educativos, etc. 
Político: - Apoio da SMS e Sec. de Educação 
                 Conseguir espaço para a realização da atividade 
proposta. 

Recursos críticos Estrutural: - Organização dos encontros, palestras, roda de 
conversas. 
Cognitivo:- Informação sobre o tema. 
Político:- Apoio da SMS e Sec. de Educação 
                Conseguir espaço para a realização da atividade 
Financeiro: - Aquisição de materiais didáticos e recursos 
audiovisuais. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de saúde e educação / favorável. 

Prazo Inicio em dois meses e término em oito meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e ACS (Toda a 
equipe). 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Projeto de avaliação elaborado/avaliação após três meses do 
inicio do projeto. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

      A gravidez na adolescência é uma realidade que nos convoca a refletir sobre o 

assunto para buscar compreendê-lo e, a partir desta compreensão, propor modos de 

lidar com o fenômeno. Constitui um desafio para os profissionais, trabalhar na 

Estratégia de Saúde da Família, com desenvolvimento de habilidade em saúde 

sexual e reprodutiva dos adolescentes, na perspectiva da promoção da saúde, na 

prevenção da gravidez na adolescência. Por isso a importância de desenvolver 

atividades de educação permanente, e capacitar os profissionais. 

      É fundamental intensificar as ações educativas, em particular, sobre a 

sexualidade e a gravidez na adolescência, por meio de grupos de adolescentes e de 

conversações diretas com os jovens, a fim de reduzir os elevados índices de 

gravidez na adolescência e minimizar os efeitos não só biológico, também 

socioeconômico sobre a mãe adolescente e o bebê. A incorporação dessas mães na 

sociedade é outras das premissas, já que quase sempre terminam em abandono 

escolar, muitas vezes por falta de informação. 

       Com esta proposta de intervenção nós propomos atingir a maior porcentagem 

dos adolescentes da área de abrangência, em diferentes momentos. Considerando 

seu impacto socioeconômico para a sociedade.     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 

REFERENCIAS 
 
 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Penedo@. 
Brasília,[online], 2016b. Disponível em: < 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/alagoas/penedo.pdf >. Acesso em: 17 
ago 2017. 
 
PENEDO. Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB. Estratégia de 

Saúde da Família Gabriel 04, Alagoas, 2017. 

 
PENEDO. Diagnóstico Situacional PSF Gabriel 04. Alagoas, 2017. 

-MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portal do Datasus - 2011. Disponível em: 

<http://www.datasus.gov.br/>. Acesso em: 10 de maio de 2017. 

 

OPAS, O. P.-A. da S.; OMS, O. M. da S. Opções de Anticoncepção na Adolescência. 

Brasília: OPAS/OMS, 2016. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 

Saúde, Série E: Legislação da Saúde. 2012. 110 p. 

 

CORRÊA, E. J. ; VASCONCELOS, M. ; SOUZA, S. L.. Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso. Belo Horizonte: Nescon /UFMG, 2017. 

Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Brasília, 

[online] 2017. [Disponível em: http://decs.bvs.br/homepage.htm acesso nov 2017] 

 

FRITZEM, Silvino Jose; Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupo; 18 edições, 

Editora Vozes, Petrópolis, RJ, 2002.  

Disponível em [https://www.estantevirtual.com.br/livros/silvino-jose-fritzen/exercicios-

praticos-de-dinamica-de-grupo-vol-1] consultado : 10 de jun. 2018. 

 

Conheça a Estratégia Saúde da Família e entenda como ela ajuda na atenção 

primária à saúde. 04 , MAI,  2016. [online] 

http://www.mv.com.br/pt/blog/conheca-a-estrategia-saude-da-familia-e-entenda-



47 
 

 

como-ela-ajuda-na-atencao-primaria-a-saude. 

 

Coutinho, Larissa Rachel Palhares, Barbieri, Ana Rita and Santos, Mara Lisiane de 

Moraes dos. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: revisão integrativa. 

Saúde debate, Jun 2015, vol.39, no.105, p.514-524. ISSN 0103-1104 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família.  Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php>. Acesso em mar. 

2018. 

 

Gurgel, Maria Glêdes Ibiapina et al. Desenvolvimento de habilidades: estratégia 

de promoção da saúde e prevenção da gravidez na adolescência. Rev. Gaúcha 

Enferm. (Online), Dez 2010, vol.31, no.4, p.640-646. ISSN 1983-1447 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

14472010000400005&lng=pt&nrm=iso Acceso mar 2018. 

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 1978. 

Disponível em:  

<http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/Declara%C3%A7%C3%A3o-

Alma-Ata.pdf>. Acesso em: mar. 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Atenção Primaria de Saúde.  Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php>. Acesso em mar 

2018. 

 

Figueiredo Elisabeth Niglio de. A Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica 

do SUS - UnASUS ,2012. 

https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca.../esf/.../unidade05.pdf acceso mar 2018. 

 

Rocha, Suelen Alves, Bocchi, Silvia Cristina Mangini and Godoy, Moacir Fernandes 



48 
 

 

de Acesso aos cuidados primários de saúde: revisão integrativa. Physis, Mar 

2016, vol.26, no.1, p.87-111. ISSN 0103-7331 

 

OMS Desenvolvimiento na adolescencia, 2018. Disponível em: 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ 

Acceso  29 mar 2018. 

 

Silva, João Luiz Pinto e; Surita, Fernanda Garanhani Castro. Gravidez na 

adolescência: situação atual. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. vol.34 no.8 Rio de 

Janeiro Aug. 2012. 

Disponivelem:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

72032012000800001 Acceso 30 mar. 18 

 

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Gravidez na adolescência"; Brasil Escola. 

Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/gravidez-adolescencia.htm>. 

Acesso em 29 de marco de 2018. 

 

Brasil tem gravidez na adolescência acima da média latino-americana, diz OMS 

[internet] 

01/03/2018 10h43  Atualizado 01/03/2018 11h20 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasil-tem-gravidez-na-adolescencia-acima-da-

media-latino-americana-diz-oms.ghtml 

 

Desigualdades ameaçam saúde e autonomia das mulheres, alerta fundo de 

população da ONU 

publicado em 17/10/2017 Atualizado em 22/01/2018 

https://nacoesunidas.org/desigualdades-ameacam-saude-e-autonomia-das-

mulheres-alerta-fundo-de-populacao-da-onu/ [Acceso mar 2018] 

 

Nery, Inez Sampaio; Mendonça, Rita de Cássia Magalhães; Gomes, Ivanilda 

Sepúlveda; Fernandes, Ana Catharina Nunes;Oliveira, Delviane Costa de. 

Reincidência da gravidez em adolescentes de Teresina, PI, Brasil. Rev Bras 

Enferm; 64(1): 31-37, jan.-fev. 2011. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Bras%20Enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Bras%20Enferm


49 
 

 

 

CASTILLO, Leyanes Gamez. Alta incidência da gravidez na adolescência - Uma 

proposta de intervenção. Minas Gerais, 2016. Disponível em: 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22CASTILLO,%20Leyanes%20G

amez%22 Acceso 30 mar 2018. 

 

Marlene Quintal, A comunicação entre pais e filhos : perspectivas parenterais 

sobre educação sexual.. Lisboa, [ online ]2012 .Disponível em:  

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/6887/1/ulfpie040134_tm.pdf Acesso em 

mar 2018. 

Orcasita Pineda Linda Teresa; Cuenca, James; Montenegro Céspedes, José Luís; 

Garrido Rios, Daniela; Haderlein, Anna; Diálogos y Saberes sobre Sexualidad de 

Padres con Hijos e Hijas Adolescentes Escolarizados, Rev. colomb. psicol. 

vol.27 no.1 Bogotá Jan./June 2018, disponível em :  

http://dx.doi.org/10.15446/rcp.v27n1.62148 ,acceso 25 de jun. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Básica. Departamento de 

Atenção à Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. 1. ed. Brasília: Ed. 

Ministério da Saúde, 2012. 75p. 

 

AUGUSTA MAGNOLIA. Orientação sexual nas escolas: uma maneira de 

prevenir a gravidez na adolescência e as DST, 05 de Fev. de 2012. Disponivel 

em:https://www.webartigos.com/artigos/orientacao-sexual-nas-escolas-uma-maneira-

de-prevenir-a-gravidez-na-adolescencia-e-as-dst-s/83738 acceso mar 2018 

 

CAMPOS, F.C.C.; FARIA H. P.; SANTOS, M.A. Planejamento e avaliação das 

ações em saúde.  Nescon/UFMG. 2ed. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2010. 

Disponível em: 

<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/Planejamento_e_avaliacao

_das_acoes_de_saude_2/3>.  Acesso em: dic 2017 

 

Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) disponível em: 



50 
 

 

http://datasus.saude.gov.br/indicadores-e-dados-basicos-idb.[Acceso 31mar 2018.] 

 

Azevedo, Walter Fernandes de et al. Complications in adolescent pregnancy: 

systematic review of the literature. Einstein (São Paulo), Dec 2015, vol.13, no.4, 

p.618-626. ISSN 1679-4508. Disponivel em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1679-

45082015000400618&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Acceso Mar 2018 

 

Mendes, Stéfani de Salles et al. Saberes e atitudes dos adolescentes frente à 

contracepção. Rev. paul. pediatr., Set 2011, vol.29, no.3, p.385-391. ISSN 0103-

0582 disponivel em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

05822011000300013&lng=pt&nrm=iso Acceso mar 2018 

 

PENEDO. Sistema de Informação da Atenção Básica – SISPRENATAL. 

Estratégia de Saúde da Família Gabriel 04, Alagoas, 2017. 

 

LACERDA, Ana Paula . Plano de ação para redução e enfrentamento de 

problemas relacionados à gravidez na adolescência. Universidade Federal de 

Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva . 

Bom Despacho, 2014. 28f.Monografia (Especialização em Atenção Básica em 

Saúde da Família). 

 

 
 
 
 
 
 

 


